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Angličtina

• pro učitele od 21 let

Anglie

Kurzy pro učitele angličtiny, Londýn, prestižní škola, pestrá nabídka kurzů,
ubytování v rodinách nebo rezidencích, 2 týdny kurzu za 22 350 Kč!

Londýn

Škola: St. George International

Londýn

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.15 - 10.45; 11.15 - 12.45;
13.30 - 15.00 hod.
Začátky: 5.7., 19.7., 2.8.2021.

Budova školy, multimediální učebna
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

Methodology and Language

30

45 minut

2 týdny

15 nejvíce

7-9

Creative Methodology

30

45 minut

2 týdny

15 nejvíce

7-9

Teaching Advanced Students

30

45 minut

2 týdny

15 nejvíce

7-9

PŘEHLED KURZŮ:

POPIS KURZŮ:
Methodology and
Language

je zaměřen na výuku pomocí moderních technologií, zlepšení profesionality ve výuce, získání zkušeností s alternativními výukovými postupy.

Creative Methodology

je zaměřen na kreativní a moderní výukové postupy, je vhodný pro učitele, kteří učí studenty ve věku od 16 let.

Teaching Advanced
Students

je určen pro učitele na SŠ, VOŠ a VŠ. Je zaměřen na kreativní výuku,
moderní postupy a na strategii výuky angličtiny.

CENÍK KURZŮ 2021:
Kurzy/týdny

2 týdny

Methodology and Language

22 350

Creative Methodology

22 350

Teaching Advanced Students

22 350

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

POPIS ŠKOLY:
St. George International byla založena v roce
1962 a kromě kurzů pro učitele nabízí kurzy obecné
angličtiny pro dospělé i děti. Je akreditována British
Council, Independent School Inspectorate, od
roku 2005 má akreditaci EAQUALS a je členem
asociace Quality English.
Škola sídlí v centru Londýna, na ulici Great Turnstile
a kousek od stanice metra Holborn a nedaleko od
módní čtvrti Fitzrovia nebo St. Pancras.
K vybavení školy St. George International patří
multimediální učebna s přístupem na internet (WiFi
je k dispozici v celé budově), studovna vybavená
kvalitními studijními materiály, relaxační místnost pro
studenty s přístupem na internet a také mix tříd pro
skupinovou, ale i individuální výuku.
Londýn je úžasné vibrující město, kde si každý najde něco zajímavého (obrazárny, parky, muzea,
puby, historické budovy, nádhernou zoo, kluby,
koncerty, trhy apod).

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 210 Kč.
Ubytování je od neděle do neděle nebo od soboty do soboty.

cena týdně

noc navíc

1. Rodina, zóna 3 - 4, cca 50 min. MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, sdílená koupelna
jednolůžkový pokoj, snídaně

5 770

850

jednolůžkový pokoj, polopenze

6 370

910

2. Rodina, zóna 1 - 2, cca 35 min. MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, sdílená koupelna
jednolůžkový pokoj, snídaně

6 680

970

jednolůžkový pokoj, polopenze

7 740

1 120

3. Rezidence International Student House, cca 9 - 15 min. chůze od školy, WiFi
zdarma, jednolůžkový pokoj, sdílená kuchyně a koupelna, praní za poplatek, snídaně

11 230

1 610

4. Rezidence Drapery Plaza, cca 25 min. MHD od školy, WiFi zdarma,
jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, praní za poplatek

10 620

Londýn

1 520

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha, případně autobusovou jízdenku Praha - Londýn
Victoria - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow stojí 2 880 Kč, z letiště Gatwick 3 340 Kč, z letiště
Stansted nebo Luton 3 640 Kč. Odvozy zpět stojí stejně.

VÝLETY A AKTIVITY:
St. George International nabízí studentům spoustu
aktivit pro volný čas, nudit se určitě nebudete. Studenti se nejčastěji zúčastňují tématických večerních
párty, procházek po Londýně s průvodcem, návštěv
galerií, muzeí, historických míst a sportovních utkání.
Zakoupit si mohou i různé výlety mimo Londýn.

PŘÍPLATKY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

1.	Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, pro klienty INTACTu jen 1 580 Kč!
2.	Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 210 Kč.

Škola měla studenty z Francie, Číny, Brazílie, Itálie, Japonska, Španělska, Turecka, Portugalska atd.

---

